
Pokusili jsme se provést analýzu nejdůležitějších textů Octavia Paze z šedesátých let.
Autorově tvorbě v tomto období je charakteristická variabilita. V celém období se zabýval
spisováním esejů a básní, které pak uspořádával do sbírek. Nezapočítáváme v to reedice jeho
dřívějších básní, např. ve vydání knihy Libertad bajo la palabra (Svoboda na čestné slovo)119.
Též se u něj po celý daný časový úsek projevuje jak strukturalistická, tak budhistická
tendence, ovlivňující jeho tvorbu. Konec let šedesátých se zdá ovlivněn již
poststrukturalismem, přestože autor to tak sám neformuluje: Jde právě o onu prolínající se
syntézu, kdy se od strukturalistických obrysů začíná tvořit esej popisující budhistické
tendence, které připomínají rysy poststrukturalismu, kde se systém rozpadá a kde se relace
vztahů rozvolňují a procházejí neustálým vývojem (podobně jako v teorii budhistického
pluralismu a jeho relací).
Tendence vzrůstající budhistické inspirace (především odnoží Madhjámikového
budhismu, dle mudrce Nágardžuny) ve zde představených dílech, která, ač dosud nepřeložena
do českého jazyka, tvoří jednu z nejdůležitějších etap autorovy tvorby, je následující. Sbírka
Ladera este (Břeh Východu) kulminuje v Básni Blanco (Bílá). Stejně tak sbírka již
vybraných esejů Signos en rotación (Rotující znaky) je korunována knihou El mono
gramático (Gramatický opičák), která není ani básní, ani esejí, ani prostou deskripcí krajiny
žánrového obrázku, ale specifickým literárním žánrem, který právě proto, že se nachází mimo
všechny kategorie výborně ukazuje to, co se v něm Paz snaží vyslovit: věčné proměny vztahů
a relací entit, formujících navzájem časté analogie. A faktickou neexistenci pevného světa,
tak, jak jsme zvyklí jej vnímat. Mimo všechny kategorie, nelze než nazvat tuto tendenci
poststrukturalistickou, jež se vyvinula v tvorbě autora z někdejšího jeho zájmu o
strukturalismus a funkci slova. Zároveň se zde pokládá otázka po podstatě já, na níž autor
nabízí odpověď zcela proti esencialistům, a to, že já jako takové podstatu nemá, je jen
souhrnem jevů a že po jeho podstatě vlastně nemá smysl se tázat, jelikož tou cestou
k transcendenci, po které tazatelé často prahnou, dospět nelze. 


